Perstekst

IGEMO en Eandis ondertekenen officiële engagementsverklaring om
samenwerking te versterken
Op dinsdag 14 oktober 2014 ondertekenden IGEMO en Eandis een engagementsverklaring met als
doel de samenwerking tussen beide organisaties te versterken.

De Europese commissie stelt de lokale besturen voor grote uitdagingen op het vlak van klimaat- en
energiebeleid. Door ondertekening van de Covenant of Mayors (Burgemeestersconvenant) daagt Europa de
steden en gemeenten uit om de CO2-uitstoot op hun grondgebeid drastisch terug te dringen. Het realiseren
van deze ambitie vergt niet enkel een aanpak over de verschillende beleidsdomeinen heen (milieu,
mobiliteit, wonen, ruimtelijke ordening …) maar eveneens een bundeling van krachten en middelen tussen
de betrokken actoren.
IGEMO werd door de Europese Commissie erkend als territoriaal coördinator met betrekking tot het
Burgemeestersconvenant. In haar hoedanigheid van regionale coördinator streeft IGEMO o.a. naar het
realiseren van regionale partnerships met en het stimuleren van samenwerking tussen stakeholders en
actoren die een bijdrage kunnen en/of willen leveren voor het bereiken van de doelstellingen van het
Burgemeestersconvenant.
Vanuit hun maatschappelijke doelstelling engageren IGEMO (als streekontwikkelingsintercommunale) en
Eandis (als distributienetbeheerder) zich tot een intensere samenwerking. Dit partnership wordt
geformaliseerd in een engagementsverklaring tot structurele samenwerking tussen beide partijen.

Met deze samenwerking beogen IGEMO en Eandis:
1. een gezamenlijke benadering ten aanzien van de gemeentebesturen waarbij de beschikbare
producten, diensten en expertises van beide partijen optimaal worden ingezet;
2. een complementaire samenwerking tussen preferente partners waarbij samenwerking als leidend
principe wordt gehanteerd bij het ondersteunen van de gemeentebesturen met producten en
diensten;
3. een bundeling van krachten en middelen om maximale ondersteuning te bieden aan de
gemeentebesturen.

Er zal samen een algemene projectplanning worden opgemaakt in onderling overleg en in samenspraak met
de betrokken lokale besturen.
Een projectteam, samengesteld met vertegenwoordigers van IGEMO, Eandis en eventueel andere partners,
zal de mogelijkheden onderzoeken voor concrete samenwerking rond thema's waarvoor er raakvlakken zijn
in het aanbod naar de gemeentebesturen. Daarbij wordt in functie van de noden en mogelijkheden (bv. op
vlak van capaciteit) gestreefd naar een goede afstemming en kunnen gezamenlijke initiatieven en
wederzijdse dienstverlening uitgewerkt worden rond bijvoorbeeld de opmaak van gemeentelijke actieplannen
voor duurzame energie, duurzaam wonen en bouwen, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie …

Tijdens de samenwerking wordt de nodige aandacht besteed aan de communicatie door een gezamenlijk
communicatieplan op te stellen.
Het partnerschap doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bestaande één-op-één-relatie tussen enerzijds
Eandis en de lokale besturen en anderzijds IGEMO en de lokale besturen. Het partnerschap verstevigt het
streekproject rond het Burgemeestersconvenant door een gecoördineerde aanpak, een efficiënte inzet van
de beschikbare middelen bij alle betrokken partijen en informatie-uitwisseling. Doel is om de partners op een
gestructureerde wijze te laten samenwerken.
Door de problematiek van energievoorziening en klimaatverandering samen aan te pakken worden niet
alleen de synergiëen tussen de diverse partners versterkt maar de samenwerking is ook drempelverlagend
voor toetreding tot het Burgemeestersconvenant en fondsenwerving.

Covenant of Mayors (Burgemeesterconvenant)
Het burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie. Het is een oproep naar steden
en gemeenten om mee te werken aan de Europese inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen
(voornamelijk toegespitst op CO2) te verminderen. Als lokale besturen het burgemeesterconvenant
ondertekenen, engageren ze zich om:
1. de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen.
Lokale besturen vullen dit zelf in volgens lokale noden en opportuniteiten;
2. een CO2-inventaris op te stellen (nulmeting) en een gebiedsdekkend lokaal klimaatactieplan
(SEAP);
3. een reductie van 20 % CO2 na te streven tegen 2020;
4. de bevolking en burgers/belanghebbenden (middenveld, andere overheden, bedrijven) te
betrekken (participatie);
5. de boodschap van het burgemeestersconvenant verder uit te dragen en te participeren aan
nationale en internationale evenementen en overlegfora van burgemeesters.
Alle lokale besturen hebben in hun meerjarenplanning maatregelen voorzien die gerelateerd zijn aan
energiebesparing en het toepassen van hernieuwbare energie. Het ondertekenen van de
Burgemeesterconvenant biedt een ondersteunend kader om deze ambities verder kracht bij te zetten.
Het burgemeestersconvenant stimuleert samenwerking rond energie en klimaat (lokaal en regionaal). Het
plaatst lokale beleidskeuzes in een Europese en Vlaamse context en biedt opportuniteiten voor deelname
aan Europese en Vlaamse projecten en bijhorende subsidiemogelijkheden. Het is echter ook een breder
kader voor diverse lokale beleidsprioriteiten zoals betaalbaar en comfortabel wonen, energiearmoede, een
nieuwe of vernieuwde en robuustere (lokale) economie, energie-onafhankelijkheid …
Momenteel onderzoeken de gemeentebesturen in het werkingsgebied van IGEMO toetreding tot het
Burgemeestersconvenant.
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